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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

5è→ dimecres  27 de novembre, matí.  Aniran, amb petits grups a un estudi de gravació

que hi ha a Molins  per a fer l’enregistrament de la cançó de la setmana temàtica. 

4t→ dijous 28 de novembre, matí. Aniran a l’Auditori de Sant Cugat  a sentir una audició

Musical d’Òpera. Allegro Vivace. Tornaran a l’escola a les 13h. 

2. INFORMACIONS DEL MENJADOR 

Servei de menjador- recordatori de notificació absències. Recordatori sobre els picnics.

Recordeu que les faltes d'assistència puntuals al menjador s'han de notificar abans de les

9:30h a: menjador.lasinia@doblevia.coop o per whats 609 737 185.

L’import a retornar serà  el corresponent a la part d'alimentació (2,50 €/dia), no es retornarà
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la part corresponent als altres costos fixes (personal i d’altres). La devolució de l’import de

les absències es farà trimestralment: al gener, les absències notificades durant el primer

trimestre, a l’abril, les notificades durant el segon trimestre, i  al juliol, les notificades durant

el tercer trimestre. 

També us volem recordar que des del servei de menjador s'ofereix un servei de pícnic pels

dies d’excursió, consistent en:

-  Entrepà amb pa de massa mare de formatge de cabra 

-  Entrepà amb pa de massa mare de pernil del país

 - Peça de fruita

 - Ampolleta d'aigua mineral 

En cas que no vulgueu fer ús del servei de picnic,  cal enviar un correu electrònic,  amb

antelació, a:  menjador.lasinia@doblevia.coop, notificant la renúncia. La renúncia al servei

de picnic implica que no es farà ús del mateix durant tot el curs.

3. BAIXES DE DOCENTS 

Per qüestions d’organització i gestió del centre a partir de la propera setmana el mestre

d’anglès que acompanyà els infants de 1r,3r i 6è serà el Víctor Carreras i la Carolina Mari

Ferrer farà els nivells de P4, P5, 2n, 4t, i 5è en absència del mestre titular Albert Ferrer.

4. SETMANA TEMÀTICA 

La setmana temàtica ja s’acosta. A  l’escola ja hi podem veure algun indicador del tema  de

treball d’enguany… tot i això encara es manté el misteri fins que l’engranatge comenci a

girar amb força a partir de l’11 de desembre. 

Durant la setmana temàtica canvia  la dinàmica habitual d’aula.  Aquells  dies els infants

realitzen els  tallers  amb grups barrejats  per  cicles.  Es fan grups a Infantil  barrejant  els

infants de P3, P4 i P5, i a primària els grups dels tallers també estan formats barrejant els

grups  dels  diferents  nivells.  És  una  oportunitat  perquè  els  infants  es  trobin  davant  de

situacions de coneixement i repte amb companys més grans i més petits que ells. Aquest fet
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els ajuda a descobrir capacitats de treball diferents a les que es troben de forma habitual. 

La setmana temàtica suposa, una doble oportunitat per l’escola.  D’una banda la realització

del treball conjunt i específic per part del claustre que ens permet formar-nos en un tema

concret.  De l’altra  banda el  treball  amb especialistes  ens permet  elaborar  i  preparar un

material  específic  que  romandrà  a  l’escola  a

llarg termini. 

Els infants de 4t ja fa temps que hi treballen,

dins  en el marc del projecte de Festa Major

han  estat  descobrint  i  coneixent  a  través de

l’anàlisi del cartell de Festa Major de la Vila els

elements necessaris que ha tenir un cartell. La

feina de tots els grups de treball de 4t ha estat

molt bona ho podeu veure vosaltres mateixos

amb la mostra de cartells que hi ha penjat el

passadís.  De  totes  maneres  tot  i  les  bones

produccions ens cal escollir un únic cartell per

tal  que  sigui  l’element  que  ens  vagi

acompanyant al llarg de la setmana temàtica.

Us presentem el cartell guanyador.

Els infants de 5è estant treballant la cançó que també ens anirà acompanyant  la setmana

temàtica. la propera setmana van a un estudi de gravació per gravar a la cançó.

Recordeu  que  el  dijous  19  de  desembre  a  la  tarda  compartirem  amb  tots  vosaltres

l’espectacle final de la setmana temàtica.

MATERIAL I DEMANDES A LES FAMÍLIES

Per a fer front a totes les propostes pedagògiques d’enguany us demanem diferents tipus de

col·laboracions. D’una banda fem una crida a que ens feu arribar material relacionat amb la

bicicleta:bicicletes  velles,  trossos  de  bicicleta  que  ja  no  feu  servir  i  nosaltres

transformarem. Necessitem, en préstec,  suports de bicicletes per a poder treballar amb

elles de peu dret. Si en teniu ens aniria molt bé per a poder realitzar un dels tallers amb els

grans. Aquest material el podeu fer arribar a consergeria



Finalment us volem demanar col·laboració in-situ,  necessitem persones que ens puguin

ajudar a treballar aspectes relacionats amb la mecànica de la bicicleta amb els mitjans i amb

els grans. 

Per a poder fer una previsió de suports de bicicleta  i recollir la disponibilitat de persones

que ens puguin venir  a ajudar  us  enllacem un formulari on es detallen  els  dies i  hores

concrets. 

5. CANVI D’ESPAI DE RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC

Fa uns anys a l’escola es va iniciar una campanya de recollida de taps de plàstic fruit d’un

projecte d’un grup d’infants . Ells eren els encarregats de fer-ne la recollida i el seguiment.  

El centre actualment no podem seguir sent punt de recollida pel volum de feina que suposa.

Ens hem posat en contacte amb l'associació GEOPIC que té la seva seu el c. Verdaguer, 94

i  allà  podeu  portar  els  taps  que  recolliu.  La  recollida  d’aquests  taps  és  una  ajuda  per

l'associació per tant us animen a seguir fent aquestes aportacions.

Moltes gràcies

6. LLIBRE DE LA QUINZENA

El proper dilluns 25N es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència

Contra  les  Dones.  Per  això  aquesta  quinzena  hem  triat  aquest  llibre  que  parla
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d’empoderament femení i de pedres a les butxaques. Les que els posen a moltes nenes el

senyor NOHOACONSEGUIRASMAI i la seva banda.

Sort del senyor SIVOLSPOTS i de la Violeta, una nena que vola alt i que les ajuda a obrir

els ulls… I a treure’s les pedres de les butxaques!

7. NOVETATS EL WEB

1. 3r-> Opera el Caixaforum

2. P4-> It’s english time!

3. Document per la previsió de places de germans que ja estant escolaritzats el

centre

4. 6è-> Agulles d’Amitges- El pregó de les Agulles d’amitges

5. 6è-> Encantats-  Fem el pregó de Festa Major 

6. 4t-> Sortida a Montserrat

7. 1r-> Jocs tradicionals

8. 5è-> Sortida a la Colònia Güell

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2019/11/15/opera-al-caixaforum/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2019/11/22/sortida-a-la-colonia-guell/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2019/11/20/hem-treballat-els-jocs-tradicionals/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2019/11/19/excursio-a-montserrat/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2019/11/14/fem-el-prego-de-la-festa-major/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2019/11/14/el-prego-agulles-damitges/
https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2019/11/15/previsio-places-cursos-20-21-i-21-22-de-p3/
https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2019/11/15/previsio-places-cursos-20-21-i-21-22-de-p3/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2019/11/15/its-english-time/

